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Umowa nr.......................
zawarta w dniu ....................................................... 2017 r. w Katowicach pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskiej 8, 00-940 Warszawa,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334972, kapitał
zakładowy: 774 140 000,00 zł (w całości wpłacony), NIP 525-000-73-13, REGON 010684960 zwaną w treści
Umowy Zamawiającym, którą reprezentują:

1) …………………………..…….. - ……………………………………………………………….....
2) ............................................... - …........................................................................................
a
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwa organu
rejestrującego oraz numer KRS lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
w przypadku przedsiębiorcy, inne dane identyfikujące kontrahenta NIP, Regon), zwanego dalej Wykonawcą
reprezentowanego przez:
1) .................................................. - .........................................................................................
2) .................................................. - .........................................................................................
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby
wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej
zawarcia.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
odrębnego nieograniczonego na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A w związku
z art. 132 ust. 1 pkt. 7 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 z póz. zmianami) na rzecz jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Pion Infrastruktury
zawarta została Umowa następującej treści:
§ 1 Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa do Odbiorców (komórek organizacyjnych Zamawiającego)
wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy gumek recepturek zwanych dalej asortymentem, w ilości
docelowej 38 665 kg w cenie netto ………zł za 1 kilogram, w cenie brutto …………zł za 1 kilogram.
2. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z opisem technicznym zawartym w Załączniku nr 1 do
Umowy oraz z zatwierdzonymi przez Zamawiającego wzorami, o których mowa w § 3.
§ 2 Wartość Umowy
1. Wartość
netto
Umowy
nie
przekroczy
kwoty
…………….
złotych
(słownie
……………………………….…………). Wartość brutto Umowy nie przekroczy kwoty ………..….. złotych
(słownie …………………………………..………), w tym podatek 23% VAT w kwocie …….. złotych
(słownie …………………………………………………).
2. Określona w § 1 ust. 1 cena brutto asortymentu nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania Umowy.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Umowy, zapisy Umowy zostaną
dostosowane do obowiązujących przepisów podatkowych. Koszty takiej zmiany ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiste ilości dostarczonego i odebranego asortymentu.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty realizacji Umowy, a w szczególności koszty wykonania wzorów
gumek oraz koszty załadunku, rozładunku w miejsce wskazane przez Zamawiającego, ubezpieczenia
i transportu asortymentu do Odbiorców wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy.
§ 3 Odbiór wstępny
1. Przed rozpoczęciem produkcji Wykonawca w terminie do 40 dni roboczych od podpisania Umowy
dostarczy na swój koszt do Poczty Polskiej S.A. Pion Infrastruktury Obszar ds. Administracji Południe,
Wydział Zaopatrzenia, ul Rolna 7, 40-555 Katowice (zwanej dalej PI/AAZ2) 100 szt. wzoru asortymentu
wymienionego w § 1 ust. 1 celem dokonania odbioru wstępnego.
Wraz z ww. asortymentem, Wykonawca dostarczy oświadczenie – Załącznik nr 4 do Umowy
potwierdzające, że dostarczony asortyment jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w
Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Odbiór wstępny polegający na sprawdzeniu zgodności dostarczonego asortymentu z opisem
technicznym (Załącznik nr 1 do Umowy), oraz oświadczeniem Wykonawcy (Załącznik nr 4 do
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3.

4.

5.
6.

Umowy), zostanie dokonany przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty ich otrzymania.
Odbiór wstępny potwierdzony zostanie protokołem odbioru wstępnego (Załącznik nr 3 do umowy) przez
osoby dokonujące odbioru i zostanie przekazany Wykonawcy nie później niż w następnym dniu roboczym
po dokonaniu odbioru e-mailem na adres ……….………………………………….. .
W przypadku podpisania protokołu odbioru wstępnego z wynikiem negatywnym Zamawiający wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin 2 dni roboczych od daty przekazania protokołu odbioru wstępnego
z wynikiem negatywnym na ponowne przedstawienie asortymentu do odbioru wstępnego. Zapisy ust. 2
stosuje się odpowiednio.
W przypadku niedostarczenia asortymentu do odbioru wstępnego, w terminie określonym w ust. 1 lub
ponownego negatywnego odbioru w dodatkowym terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający ma
prawo naliczyć karę umowną określoną w § 7 ust. 2 lub odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną
określoną w § 7 ust. 3 pkt. 1.
Podstawą do rozpoczęcia dostaw przedmiotu umowy przez Wykonawcę będzie podpisany protokół
odbioru wstępnego z wynikiem pozytywnym.
Strony przyjmują za dni robocze, dni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
§ 4 Termin wykonania i warunki dostawy

1. Przedmiot Umowy należy zrealizować - zgodnie z ofertą do dnia……………….1).
2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Odbiorców o terminie i sposobie dostawy na 3 dni
kalendarzowe przed jej planowaną realizacją. Listę Odbiorców oraz numery telefonów i adresy e-mail
zawiera Załącznik nr 2 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment w opakowaniach zabezpieczających go przed
uszkodzeniami w transporcie.
4. Wraz z dostawami Wykonawca każdorazowo przekaże pisemne oświadczenie (Załącznik nr 4 do
Umowy) potwierdzające, że dostarczony asortyment jest zgodny z wymaganiami określonymi
w Załączniku nr 1 do Umowy.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

§ 5 Warunki odbioru, reklamacji i gwarancji
Odbiory ilościowo-jakościowe nastąpią w magazynach Odbiorców w terminie do 3 dni roboczych od
daty otrzymania asortymentu. Dokonanie odbioru będzie potwierdzone podpisanym przez
przedstawiciela Odbiorcy protokołem odbioru ilościowo-jakościowego (Załącznik nr 3 do Umowy),
którego kopia zostanie przekazana do Wykonawcy (e-mail: ……………………..…) oraz do PI/AAZ2
(e-mail: ..................................................) w terminie najpóźniej 1 dnia roboczego od daty jego
podpisania. Datę podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego z wynikiem pozytywnym uważa
się za datę sprzedaży.
Dostarczony asortyment, o którym mowa w ust. 1 zostanie sprawdzony w oparciu o opisy techniczne
określone w Załączniku nr 1 do Umowy, oraz na podstawie dostarczonego do odbioru wstępnego
asortymentu, potwierdzonego pozytywnym protokołem odbioru wstępnego (Załącznik nr 3 do Umowy).
W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę wad jakościowych lub braków ilościowych w dostawie,
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania protokołu odbioru ilościowo–jakościowego
z wynikiem negatywnym, na swój koszt, dokona wymiany niepełnowartościowego asortymentu na wolny
od wad lub uzupełni braki. W razie niedotrzymania powyższego terminu Zamawiający ma prawo
naliczyć karę umowną zgodnie z § 7 ust. 1.
Wykonawca na dostarczony asortyment udziela gwarancji na okres 12 miesięcy. Data podpisania
protokołu odbioru ilościowo–jakościowego z wynikiem pozytywnym jest datą rozpoczęcia okresu
gwarancji.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady przedmiotu
Umowy, ujawnione w okresie gwarancji.
W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany
asortymentu na wolny od wad w terminie 10 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia. Koszt
wymiany ponosi Wykonawca. Za niedotrzymanie terminu wymiany Zamawiający ma prawo naliczyć
Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 7 ust. 1.
Strony przyjmują za dni pracy magazynów, dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.00
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 6 Warunki płatności
1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będą protokoły odbioru ilościowo–jakościowego
1

termin realizacji zgodnie z przedstawioną ofertą przetargową jednak nie dłużej niż 30.01.2018r.
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z wynikiem pozytywnym podpisane przez przedstawicieli Odbiorców. Faktury VAT zostaną wystawione
na adresy Płatników wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
podpisania protokołów odbioru ilościowo-jakościowego z wynikiem pozytywnym.
2. Na fakturze należy umieścić m.in.:
1) numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego: NIP 525-000-73-13,
2) nazwę asortymentu,
3) informację, że dostawa jest realizowana na podstawie Umowy nr ……....….
4) określenie Wydziału Zaopatrzenia/ magazynu PI, którego niniejsza faktura dotyczy (zgodnie z
załącznikiem nr 2 do umowy).
3. Wykonawca prześle oryginały faktur VAT na nw. adres Zamawiającego wraz z protokołem dostawy:
Adres na który należy przesyłać faktury (wystawiane i dostarczane Zamawiającemu w formie
papierowej):
POCZTA POLSKA
FAKTURY EOD
Skr. poczt. 30
85-950 BYDGOSZCZ
Adres na który należy przesyłać faktury (wystawiane i dostarczane Zamawiającemu wyłącznie w
formie elektronicznej):
faktura.eod@poczta-polska.pl
4. Należność za każdą dostawę zostanie uregulowana w terminie 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy
nr……………………………………………………..………………………………………………………….……..
Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na
osoby trzecie (w tym na podwykonawców).
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur VAT Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.
9. Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionych faktur VAT, w tym
w szczególności w zakresie terminu płatności.
§ 7 Kary umowne
1. Za nieterminową dostawę lub nieterminową wymianę asortymentu (również w ramach gwarancji i z tytułu
rękojmi) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto,
niezrealizowanej dostawy lub wymiany, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Za nienależyte wykonanie zobowiązań, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz § 3 ust. 4, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto Umowy.
3. Dodatkowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach
ustalonych poniżej:
1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto Umowy.
2) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie
w wysokości 10 % wartości brutto Umowy.
4. Jeżeli Wykonawca opóźni dostawę danej partii, o co najmniej 14 dni kalendarzowych Zamawiający może
odstąpić od Umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu jej realizacji i obowiązku
wykupienia niezrealizowanej części przedmiotu Umowy oraz żądać kary umownej, o której mowa w ust. 3
pkt 1.
5. Ustanowione w ust. 1 i 2 kary umowne oraz ich uregulowanie nie zwalnia Wykonawcy z wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy.
6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu
cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z dowolnego wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
8. Zamawiający każdorazowo wystawi notę księgową, na przysługującą mu karę umowną, która to nota
płatna będzie przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
9. Zamawiający zastrzega, iż w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, naliczać będzie
kary umowne niezależnie od faktu poniesienia szkody i jej wysokości.
§ 8 Roszczenia
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1. W razie zgłoszenia przez jedną ze Stron Umowy roszczeń związanych z jej wykonaniem, Strony
zobowiązują się do pisemnego ustosunkowania się do tych roszczeń, nie później niż w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty ich zgłoszenia.
2. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub udzielenia odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o którym mowa w ust. 1, druga Strona może zwrócić się do sądu powszechnego w
Katowicach.
§ 9 Zmiany do Umowy
1. Zmiana niniejszej Umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, w
formie aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiany danych teleadresowych określonych w § 3 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1, § 11 ust. 2 i 3 oraz
w Załączniku nr 2 do Umowy wymagają pisemnego poinformowania bez wymogu sporządzania
aneksu.
§ 10 Odstąpienie od Umowy
Oprócz przypadków przewidzianych w niniejszej Umowie, Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie:
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. ww. przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego za zrealizowaną część Umowy.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia określonego w § 4 z ust. 1
2. Za realizację Umowy ze strony Zamawiającego, a w szczególności za monitorowanie należytego
wykonania Umowy, naliczanie kar umownych i zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
odpowiada Pani/Pan Beata Stano (pracownik Pionu Infrastruktury, Obszaru ds. Administracji Południe,
Wydziału Zaopatrzenia, ul. Rolna 7, 40-555 Katowice),
tel.: 32 297 85 93, e-mail: beata.stano@poczta-polska.pl.
3. Za realizację Umowy ze strony Wykonawcy odpowiada Pani/Pan ……………………………...,
tel. ……………….., e-mail: ................................................................ .
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Wszystkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przed sądem powszechnym
w Katowicach
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
7. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
1) Opis techniczny asortymentu,
2) Lista Odbiorców,
3) Protokół odbioru wstępnego / ilościowo–jakościowego,
4) Oświadczenie Wykonawcy odnośnie asortymentu,
5) Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu tajemnicy.
6) Formularz ofertowy – oferta ostateczna.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do Umowy

Opis techniczny asortymentu

Wymiary gumek recepturek (w milimetrach) powinny być zgodne z Rysunkiem 1.

1,5 ± 0,3

1.

Ø 60 ± 10

1,5 ± 0,3

Rysunek 1

2. Wymagania materiałowe:
Skład: guma bez widocznych wad (zgrubień, pęknięć, wtrąceń i pęcherzy) o zawartości
kauczuku naturalnego (poliizopren) min. 54%.
Kolor: bezbarwny, naturalny kauczukowy, biały, żółty (lub inny jasny, stonowany).
3. Kontrola zgodności z warunkami technicznymi:
Pobieranie próbek:
Do prób wytrzymałościowych należy pobrać losowo 100 sztuk gumek recepturek z partii wielkości
50kg (w jednym kg minimum 1 700 sztuk).
Warunki przeprowadzenia kontroli:
Na trzpieniu o średnicy 10 mm przymocowanym do pionowej podstawy o wysokości ok. 1 m należy
zawiesić gumkę recepturkę i obciążyć odważnikiem o masie 3 kg.
Ocena wyników:
Wyniki ocenia się pozytywnie, jeżeli nie mniej niż 98% gumek recepturek poddanych kontroli spełnia
jednocześnie następujące warunki:
−
wytrzyma bez zerwania minimum 20 sekund,
−
rozciągnie się na długość od 500 mm do 800 mm.
−
odkształcenie trwałe nie większe niż 15% mierzone po 1 min wykonania ww. rozciągnięcia.
4. Gwarancja starzenia się, użyteczności min. 12 miesięcy od dostawy do Zamawiającego.
5. Opakowanie.
Asortyment należy dostarczać na paletach, w opakowaniach zbiorczych po 10 kg
lub 20kg, obejmujących opakowania jednostkowe po 0,5 kg lub 1 kg.
Na każdym opakowaniu zbiorczym należy umieścić etykietę informującą o:
−
nazwie asortymentu,
−
wadze netto gumek recepturek znajdujących się w opakowaniu zbiorczym,
−
ilości opakowań jednostkowych,
−
warunkach przechowywania,
−
nazwie i adresie Wykonawcy,
−
roku i miesiącu produkcji,
−
okresie użyteczności,
−
gwarancji na asortyment.
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Załącznik nr 2 do Umowy

Lista Odbiorców

Płatnik
(dane do wystawienia
faktury)
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar ds.
Administracji Zachód
ul. Głogowska 17
60-943 POZNAŃ
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar ds.
Administracji Południe
ul. Prokocimska 6
30-900 KRAKÓW

Odbiorca faktur
(adres miejsca dostarczania
faktur)
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar ds. Administracji Zachód
Wydział Zaopatrzenia
ul. Targ Rakowy 7/8
80-940 GDAŃSK
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar ds. Administracji Południe
Wydział Zaopatrzenia
ul. Rolna 7
40-555 KATOWICE

Odbiorca dostaw
(adres miejsca dostaw
gumek)

Ilości docelowe gumek
recepturek (w kg)

Kontakt - Magazyn

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Handlowa 4
80-949 PRUSZCZ GDAŃSKI

Leszek Symoszyn
tel. 58 692 55 19
kom. 502 012 449
Leszek.Symoszyn@gdansk.poczta-polska.pl

12 303 kg

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Mielżyńskiego 5
41-850 ZABRZE

Elżbieta Machelska
tel. 32 370 54 52
kom.509 361 286
Elzbieta.Machelska@katowice.poczta-polska.pl

26 362 kg

RAZEM
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Załącznik nr 3 do Umowy
……………………………….
Nazwa komórki PP S.A.

Protokół odbioru wstępnego* / ilościowo–jakościowego*
przeprowadzony w dniu ................
Przedmiot odbioru:

gumki recepturki

Nazwa Wykonawcy …………………………..………..…..…………………….…………………………...
………………….………………………………………………..………………….......................................
Numer dokumentu dostawy: ………………………………..........................................................……...
Data dostawy: …………………...........
Ilość faktycznie dostarczona w sztukach ………………………………...
Zakres przeprowadzonego odbioru:
− stan opakowania - kontrola 100% dostawy - ................................................................................,
− zgodność z opisem technicznym gumek recepturek i wzorem – kontrola ….............. % dostawy,
− jakość gumek recepturek - kontrola 100%* / kontrola ……………….%* dostawy - proszę podać,
które z parametrów gumekbyły przedmiotem kontroli (jakość wykonania - bez widocznych wad
zgrubień, pęknięć, wtrąceń i pęcherzy*, rozciągliwość*, zerwanie*, kolorystyka*, ilość sztuk
w 1 kilogramie*).
Jakość sprawdzonych gumek recepturek nie budzi zastrzeżeń* / budzi zastrzeżenia*. Stwierdzono
następujące wady:
…….......................………………………………………………………………………..............................
…….......................………………………………………………………………………..............................
Odbiór zakończony jest wynikiem pozytywnym */ negatywnym*

Osoby dokonujące odbioru (minimum 2 osoby):

Imię i nazwisko ………………………………. podpis ………………………..............

Imię i nazwisko ………………………………. podpis ………………………..............

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do Umowy

................................
Nazwa Wykonawcy
OŚWADCZENIE WYKONAWCY
odnośnie asortymentu.

Oświadczam, że dostarczony asortyment (gumki recepturki), spełnia wymagania określone
w Załączniku nr 1 do Umowy.

...........................................................................................
Data i czytelny podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do umowy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o zachowaniu tajemnicy.

1. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji (nie ujawnionych do
wiadomości publicznej), w tym dotyczących rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz
organizacji działania Poczty Polskiej S.A., jakie uzyskałem(am) w trakcie realizacji
przedmiotowej umowy.
2. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilnej lub pracowniczej za naruszenie
bezpieczeństwa informacji.

Data: ………………………………………………………..

Imię, Nazwisko, (nazwa podmiotu): ………………………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy: ………………………………………………….
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